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*  مؤهلة لرفع السرية عنها

للمزيد من املعلومات، يُرجى زيارة:

خلفية عامة 

تشكِّل سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على 
المعلومات )سياسة إتاحة الحصول على المعلومات(، التي دخلت 

حيز النفاذ منذ 1 يوليو/تموز 2010، تحوال رئيسيا في نهج البنك 
تجاه اإلفصاح عن المعلومات. وتنص هذه السياسة على زيادة 

اإلفصاح عن المعلومات عما كان عليه في السابق.

أبرز مالمح سياسة إتاحة احلصول على 
املعلومات

• إتاحة احلصول على املعلومات إلى أقصى حد ممكن	

• قائمة واضحة من االستثناءات	

• حماية عملية املداوالت	

• إجراءات واضحة لإلفصاح عن املعلومات	

• احلق في االستئناف	

• اإلفصاح املتزامن عن بعض وثائق اجمللس	

• رفع السرية عن أنواع معينة من املعلومات )بعد 5 سنوات أو 10 	
سنوات أو 20 سنة(

السياسات األخرى جملموعة البنك الدولي 
بشأن إتاحة احلصول على املعلومات

• 	www.ifc.org/disclosure :مؤسسة التمويل الدولية

• �الوكالة الدولية لضمان االستثمار:	
www.miga.org/access 

• إدارة النزاهة املؤسسية: 	
www.worldbank.org/integritypolicies

• مجموعة التقييم املستقلة: 	
ieg.worldbank.org/access_to_information

اجملتمع املدني
go.worldbank.org/4YVCB5J4P0

املشاورات 
consultations.worldbank.org

اإلجراءات الوقائية
www.worldbank.org/safeguards

املعنية بإتاحة احلصول 
على املعلومات

البنك الدولي 
سياسة

إطالق العنان لقوة املعلومات
بتقديم المعلومات ذات الصلة في التوقيت المناسب، تساعد سياسة 

إتاحة الحصول على المعلومات في تعزيز اإلدارة الرشيدة والملكية 
العامة وفاعلية التنمية.

#OpenWorldBank

@WorldBank :تويتر

@WorldBank :إنستغرام

facebook.com/WorldBank :فيسبوك

youtube.com/WorldBank :يوتيوب

املعنية بإتاحة احلصول 
على املعلومات

البنك الدولي
سياسة
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األرشيف

يشتمل الموقع اإللكتروني لألرشيف على معلومات تعود لعام 1946 
حتى تاريخه، ويتيح إمكانية الوصول إلى طائفة واسعة من معارف 

�التنمية.
 www.worldbank.org/archives

الوصول  محفوظات أرشيف مجموعة البنك الدولي: تعزيز إمكانية 
إلى المحفوظات األرشيفية والسجالت الرقمية التي تم رفع السرية 

�عنها
archivesholdings.worldbank.org

الدولي  البنك  التاريخ الشفوي: أكثر من 200 مقابلة مع موظفي 
�من أربعينيات القرن الماضي حتى اآلن.
oralhistory.worldbank.org

إجراءات االستئناف

إذا رفض البنك إتاحة الحصول على معلومات، فإنه يجوز لك تقديم 
طلب اعتراض. ويجوز تقديم طلبات االستئناف إلكترونياً أو عبر البريد 

اإللكتروني. 

وتمثل اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات، وهي هيئة إدارية 
تخضع لجهاز إدارة البنك، المستوى األول لالعتراض. 

ويمثل مجلس االستئناف المستقل، الذي يتألف من ثالثة خبراء 
دوليين، المستوى الثاني والنهائي ألنواع معيَّنة من االستئنافات.

واإلجراء التعويضي الوحيد المتاح لمن تكون له الغلبة في إجراءات 
االستئناف هو تمكينه من الحصول على المعلومات المطلوبة. 

ملخصات الطلبات

يفصح البنك الدولي بانتظام عن ملخصات طلبات المعلومات 
المقدَّمة من الجمهور، وذلك عندما يمنح مقدِّمو الطلبات اإلذن 

�باإلفصاح. ويمكن االطالع على هذه الملخصات على: 
www.worldbank.org/wbaccess/summariesofrequests

تفسيرات سياسة إتاحة احلصول على 
املعلومات

تمتلك اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات صالحية تفسير 
هذه السياسة بما يتماشى مع مبادئها التوجيهية. وتُتاح جميع 

�التفسيرات الصادرة عن اللجنة على: 
www.worldbank.org/wbaccess/appeals

التنمية املفتوحة

�إتاحة الحصول على المعلومات واألدوات بدون أي قيود.
www.worldbank.org/open

التنمية مجانا  بيانات  البيانات المفتوحة: إتاحة الحصول على 
data.worldbank.org .وبشكل مفتوح

بأنشطة  المتعلقة  المالية  البيانات المالية المفتوحة: البيانات 
finances.worldbank.org .مجموعة البنك الدولي

البحوث  لنواتج  مستودع المعرفة المفتوح: مستودع رسمي مفتوح 
�واألدوات المعرفية للبنك الدولي. 

openknowledge.worldbank.org

معلومات البنك الدولي

ñالبلدان: 
www.worldbank.org/countries

ñاملوضوعات: 
 www.worldbank.org/topics

ñالوثائق والتقارير: 
www.worldbank.org/documents

ñاملشاريع: 
www.worldbank.org/projects

ñالسياسات واإلجراءات: 
www.worldbank.org/policies

كيفية طلب املعلومات

للحصول على معلومات غير متاحة على موقع البنك، يجوز ألي من 
أفراد الجمهور الحصول على المعلومات عن طريق تقديم طلب من 

www.albankaldawli.org :خالل البوابة اإللكترونية

يتضمن وصفا مفّصال للمعلومات المطلوبة: العنوان أو تواريخ النشر 
أو أي تفاصيل أخرى مفيدة لتحديد المعلومات المطلوبة. 

يبذل البنك ما في وسعه للرد خالل 20 يوم عمل. وفي بعض الحاالت، 
قد يحتاج البنك وقتا إضافيا للرد على الطلبات.

النتائج املمكنة

املعلومات خاضعة 
لقيود وليست عامة

 مقدِّم الطلب له احلق
 في االستئناف ضد

رفض البنك

املعلومات عامة 
وإرسالها إلى مقدِّم 

الطلب

املعلومات ليست في 
حوزة البنك

تقدمي الطلب

�تطبيق الباحث عن املعلومات
)InfoFinder(

يتميز بتصميم يستند إلى استخدام األيقونات، وهو يتيح لمستخدمي 
الهواتف المحمولة حول العالم إمكانية االطالع على سياسة إتاحة 
الحصول على المعلومات والبحث عن مشاريع البنك الدولي ووثائقه 

�والمعلومات األخرى. ويتوافر هذا التطبيق في متجر التطبيقات.
apps.albankaldawli.org

تفسيرات سياسة إتاحة احلصول على 
املعلومات

تمتلك اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات صالحية تفسير هذه 
السياسة بما يتماشى مع مبادئها التوجيهية. وتُتاح جميع التفسيرات 

�الصادرة عن اللجنة على: 
www.worldbank.org/wbaccess/AIPolicy/

Interpretations
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أول توجيه بشأن اإلفصاح صادر عن 
البنك يرسي افتراض حتبيذ اإلفصاح 

عن املعلومات

املوافقة على أول سياسة بشأن اإلفصاح 
عن املعلومات. وإدخال وثيقة معلومات 

املشروع

اعتماد البنك الدولي إطارا للترجمة يؤدي 
إلى توسيع نطاق إتاحة املعلومات ونشرها 

لعدد أكبر من اجلمهور

 إطالق مبادرة البيانات املفتوحة مما يتيح إمكانية
 الوصول مجاناً إلى أكثر من ألفي مؤشر للتنمية وبيانات
املشاريع. نفاذ سياسة إتاحة احلصول على املعلومات

إنشاء مستودع املعرفة املفتوح وسياسة الوصول 
املفتوح إلتاحة الوصول مجاناً إلى جميع املنتجات 

البحثية واملعرفية

تعميم إشراك املواطنني، مبا في ذلك 
استطالع آراء املستفيدين، في العمليات 

التي يساندها البنك

تعديل سياسة اإلفصاح عن املعلومات لإلفراج 
عن مجموعة أكبر من الوثائق. إضافة السجالت 

التاريخية منذ عام 1946 إلى الوثائق والتقارير

 موافقة البنك الدولي على سياسة إتاحة
 احلصول على املعلومات. حتول جذري في

 افتراض حتبيذ اإلفصاح، وقائمة االستثناءات،
وإجراءات االستئناف

إطالق نافذة البيانات املالية املفتوحة التي 
توفر بيانات تفاعلية عن األنشطة املالية 

للبنك
تعديل سياسة إتاحة احلصول على املعلومات 
لتوضيح رفع السرية عن بعض سجالت اجمللس

 تعديل سياسة إتاحة احلصول على
 املعلومات لتوضيح تطبيقها على سجالت
 مجلس احملافظني؛ السنة اخلامسة على

دخول هذه السياسة حيز النفاذ
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